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Ustawowe wzorce umowy spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ w niemieckim prawie spó³ek
– rozwi¹zanie godne naœladowania czy chybiony

pomys³ legislacyjny?

Ustawowe wzorce umowy spó³ki z o.o. jako jeden z elementów
reformy niemieckiego prawa spó³ek

Dnia 1 listopada 2008 r. wesz³a w ¿ycie d³ugo oczekiwana i szeroko
dyskutowana, uchwalona przez niemiecki Bundestag w dniu 26 czerwca
2008 r., ustawa o modernizacji prawa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹ i zwalczaniu nadu¿yæ (nazywana dalej zgodnie z jej niemieckim
oficjalnym skrótem: MoMiG)1. Stanowi ona najwa¿niejsz¹ nowelê nie-
mieckiej ustawy o spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (nazywana
dalej zgodnie z oficjalnym skrótem: GmbHG)2 i najwiêksz¹ reformê
niemieckiego prawa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ od roku
19803.

1 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
(MoMiG), BGBl. 2008, Teil I, Nr. 48, vom 28. Oktober 2008, s. 2026 i nast.

2 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung vom 20.04.1892
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898, RGBl. S. 846, z póŸn. zm.).

3 Por. D.C. K ö n i g, J. B o r m a n n, Die Reform des Rechst der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, DNotZ 2008, nr 9, s. 652.
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G³ównym celem reformy jest wzmocnienie konkurencyjnoœci4 nie-
mieckiej spó³ki z o.o. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – w skrócie:
GmbH) w stosunku do zagranicznych typów spó³ek dzia³aj¹cych na rynku
niemieckim, przede wszystkim angielskiej Limited5. Ta ostatnia spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ wybierana jest czêsto przez niemiec-
kich przedsiêbiorców jako forma prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
na terenie Republiki Federalnej Niemiec6, korzystaj¹ca – tak jak inne spó³ki
za³o¿one wed³ug przepisów jednego z pañstw cz³onkowskich i posiada-
j¹ce siedzibê statutow¹, zarz¹d lub g³ówne przedsiêbiorstwo wewn¹trz
Wspólnoty – ze swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wyra-
¿onej w art. 48 w zw. z art. 43 TWE7. Nowelizacja niemieckiej ustawy
o spó³kach z o.o. wkomponowuje siê równie¿ w ogólnoeuropejski proces
reform krajowego prawa spó³ek w innych pañstwach cz³onkowskich,
zapocz¹tkowany zniesieniem we Francji8 wymogu minimalnego kapita³u

4 Na temat konkurencji krajowych porz¹dków prawnych wewn¹trz Wspólnoty por.
przede wszystkim E.M. K i e n i n g e r, Wettbewerb der Privatrechtsordnungen im Eu-
ropäischen Binnenmarkt, Mohr Siebeck, Tübingen 2002; na temat konkurencji krajowych
praw spó³ek, por. M. S z y d ³ o, Konkurencja regulacyjna w prawie spó³ek, Warszawa
2008.

5 Pe³na nazwa wystêpuj¹cej w Anglii i Walii spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
brzmi: Private Company Limited by Shares.

6 Brak jest oficjalnych danych o liczbie angielskich limited dzia³aj¹cych na rynku
niemieckim. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez A.O. Westhoffa w grudniu
2005 r. swoj¹ siedzibê zarz¹du na terenie Niemiec mia³o 30.300 tych¿e spó³ek, zaœ w li-
stopadzie 2006 r. ich liczba wzros³a do 46.000. Por. A.O. We s t h o f f, Die Verbreitung
der englischen Limited mit Sitz in Deutschland, GmbHR 2006, nr 10, s. 525 i nast.;
t e n ¿ e, Die Verbreitung der englischen Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland, GmbHR
2007, nr 9, s. 474 i nast.

7 Obecenie po wejœciu w ¿ycie Traktatu z Lizbony – art. 54 w zw. z art. 49 TFUE.
Na temat konsekwentnego rozwoju orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci dotycz¹cego swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez spó³ki kapita³owe
inkorporowane w jednym z pañstw cz³onkowskich, a prowadz¹ce ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ
w innym pañstwie cz³onkowskim w formie oddzia³u (najwa¿niejsze sprawy: „Centros”,
„Überseering” oraz „Inspire Art”) por.: K. O p l u s t i l, P. W i ó r e k, Aktualne tendencje
w europejskim prawie spó³ek – orzecznictwo ETS i planowane dzia³ania prawodawcze,
PPH 2004, nr 5, s. 4 i nast.

8 Nowela francuskiego kodeksu handlowego z dnia 1 sierpnia 2003 r. – LOI n° 2003-
721 du 1er aout 2003 pour l’initiative économique (JORF n°179 du 5 aout 2003, page
13449, texte n° 1) – znios³a wymóg minimalnego kapita³u zak³adowego dla francuskiej
spó³ki z o.o. – société a responsabilité limitée (w skrócie: SARL lub S.A.R.L.), umo¿liwiaj¹c`

ˆ ˆ
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zak³adowego dla spó³ki z o.o. i wprowadzeniem w Hiszpanii tzw. „b³y-
skawicznej” spó³ki z o.o. o zmniejszonym minimalnym kapitale zak³ado-
wym (Sociedad Limitada Nueva Empresa, w skrócie: S.L.N.E.)9, a którego
ostatnim wyrazem sta³a siê nowelizacja polskiego kodeksu spó³ek han-
dlowych ustaw¹ z dnia 23 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks
spó³ek handlowych10, w wyniku której, poczynaj¹c od dnia 8 stycznia
2009 r., minimalny kapita³ zak³adowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹ uleg³ zmniejszeniu z 50.000 z³ do 5.000 z³, a spó³ki akcyjnej
z 500.000 z³ do 100.000 z³.

Wzmocnienie konkurencyjnoœci niemieckiej spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ ma nast¹piæ przede wszystkim przez u³atwienie i przy-
spieszenie procesu zak³adania przedsiêbiorstw oraz uatrakcyjnienie nie-
mieckiej GmbH jako formy prawnej prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej. MoMiG przewiduje wiele rozwi¹zañ prawnych, które maj¹ s³u¿yæ
realizacji wspomnianych celów. Jednym z nich jest wprowadzenie do
GmbHG poprzez dodanie w § 2 ustawy ustêpu 1a tzw. protoko³ów
wzorcowych (Musterprotokolle) stanowi¹cych ustawowe wzorce umów
niemieckiej spó³ki z o.o.11 Ustawa przewiduje dwa rodzaje wzorców umowy
spó³ki z o.o. zawarte w jej za³¹czniku.

tym samym zak³adanie francuskich spó³ek z o.o. o kapitale zak³adowym w wysokoœci
nawet 1 euro.

9 S.L.N.E. zosta³a wprowadzona do hiszpañskiej ustawy o spó³kach z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ z dnia 23 marca 1995 r. (Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada) w drodze nowelizacji tej¿e ustawy ustaw¹ z dnia 4 kwietnia
2003 r. (Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa), która wesz³a
w ¿ycie w dniu 2 czerwca 2003 r. Od tej daty mo¿liwe jest za³o¿enie uproszczonej spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i wpisanie jej do rejestru w ci¹gu 48 godzin od jej za³o¿enia.

10 Dz.U. z 2008 r. Nr 217, poz. 1381.
11 Poza wprowadzeniem protoko³ów wzorcowych zamierzony przez reformê niemiec-

kiego prawa spó³ki z o.o. cel przyspieszenia procesu zak³adania przedsiêbiorstw ma byæ
osi¹gniêty poprzez wprowadzenie tzw. spó³ki przedsiêbiorczej (Unternehmergesellschaft
– haftungsbeschränkt) jako wariantu GmbH, która mo¿e zostaæ za³o¿ona nawet z mini-
malnym kapita³em zak³adowym w wysokoœci 1 euro, co ma u³atwiæ wnoszenie wk³adów
do tego podtypu niemieckiej spó³ki z o.o. U³atwieniu wnoszenia wk³adów s³u¿yæ ma równie¿
wyraŸne uregulowanie w ustawie problematyki tzw. „ukrytych wk³adów niepieniê¿nych”.
Zmianie uleg³a minimalna nominalna wysokoœæ udzia³ów w spó³ce z o.o. £atwiej bêdzie
je równie¿ dzieliæ, ³¹czyæ i przenosiæ na osoby trzecie. Wreszcie ostatni element reformy
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Zgodnie z § 2 ust. 1a GmbHG spó³ka (z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹ – przyp. autora) mo¿e zostaæ za³o¿ona w uproszczonym postê-
powaniu, je¿eli posiada ona najwy¿ej trzech wspólników i jednego cz³onka
zarz¹du. Do za³o¿enia (spó³ki – przyp. autora) w postêpowaniu uprosz-
czonym nale¿y u¿yæ protoko³u wzorcowego okreœlonego w za³¹czniku.
Poza tym nie mog¹ zostaæ wprowadzone postanowienia odbiegaj¹ce od
ustawy. Protokó³ wzorcowy stanowi zarazem listê wspólników. W po-
zosta³ym zakresie do protoko³u wzorcowego znajduj¹ odpowiednie za-
stosowanie przepisy ustawy o umowie spó³ki12.

Zawarte w za³¹czniku do ustawy protoko³y wzorcowe zawieraj¹ przede
wszystkim obowi¹zkowe elementy umowy niemieckiej spó³ki z o.o., takie
jak okreœlenie firmy i siedziby (pkt 1), przedmiotu dzia³alnoœci spó³ki (pkt 2),
wysokoœci kapita³u zak³adowego, wartoœci nominalnej udzia³u obejmowa-
nego przez ka¿dego ze wspólników z podaniem numeru bie¿¹cego udzia³u.
Ponadto okreœlaj¹, ¿e wk³ady na kapita³ zak³adowy zostaj¹ wniesione przy
za³o¿eniu spó³ki wy³¹cznie w formie pieniê¿nej alternatywnie: albo w pe³nej
wysokoœci, albo w 50% ich wartoœci. Przy wyborze przez wspólników

w zakresie uproszczenia zak³adania przedsiêbiorstw stanowi przyspieszenie procesu reje-
stracji spó³ki z o.o. w Rejestrze Handlowym. Uatrakcyjnienie niemieckiej spó³ki z o.o.
w konkurencji z zagranicznymi formami organizacyjno-prawnymi stanowi¹ce drugi nad-
rzêdny cel reformy ma natomiast nast¹piæ poprzez: umo¿liwienie przeniesienia siedziby
zarz¹du GmbH poza granice Niemiec; wzmocnienie znaczenia wpisów w ksiêdze udzia³ów
i zwi¹zanych z nimi domniemañ oraz wprowadzenie szczegó³owej regulacji dotycz¹cej
nabycia udzia³ów w dobrej wierze; zapewnienie bezpieczeñstwa w zakresie finansowania
struktur koncernowych tzw. metod¹ cash-pooling poprzez jej wyraŸne uregulowanie
w ustawie; uproszczenie regulacji tzw. „po¿yczek zastêpuj¹cych kapita³” (Eigenkapitaler-
satzrecht) i wreszcie – wprowadzenie kompleksowej regulacji s³u¿¹cej zwalczaniu nadu¿yæ
w spó³ce z o.o. Podstawowe za³o¿enia reformy niemieckiego prawa spó³ek opisane s¹
w krótkiej broszurze „Schwerpunkte Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts” do
wywo³ania na stronie internetowej niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwoœci: www.bmj.de/
enid/62ccdc6622af82cec9df0802c1b9c5fb,0/Gesellschaftsrecht/Die_GmbH-Re-
form_ts.html.

12 „(1a) Die Gesellschaft kann in einem vereinfachten Verfahren gegründet werden,
wenn sie höchstens drei Gesellschafter und einen Geschäftsführer hat. Für die Gründung
im vereinfachten Verfahren ist das in der Anlage bestimmte Musterprotokoll zu verwen-
den. Darüber hinaus dürfen keine vom Gesetz abweichenden Bestimmungen getroffen
werden. Das Musterprotokoll gilt zugleich als Gesellschafterliste. Im Übrigen finden auf
das Musterprotokoll die Vorschriften dieses Gesetzes über den Gesellschaftsvertrag ent-
sprechende Anwendung.“
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drugiego wariantu pozosta³a czêœæ wk³adów na kapita³ zak³adowy zostanie
wniesiona w okresie póŸniejszym na podstawie uchwa³y zgromadzenia
wspólników (pkt 3). Natomiast przy spó³ce przedsiêbiorczej z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹ – Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
– wykluczony jest wybór wariantu drugiego. Uzgodniony przez wspól-
ników tego¿ podtypu spó³ki z o.o. kapita³ zak³adowy musi zostaæ wnie-
siony w ca³oœci przy za³o¿eniu spó³ki13. W punkcie 4 protoko³ów prze-
widziane jest zwolnienie jedynego cz³onka zarz¹du z wyra¿onego w § 181
niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) zakazu dokonywania przez
przedstawiciela czynnoœci prawnych z samym sob¹. Pozosta³e punkty
dotycz¹ kosztów za³o¿enia spó³ki (pkt 5), odpisów protoko³ów (pkt 6)
oraz pouczeñ notariusza (pkt 7).

Z przyjêtego przez ustawodawcê niemieckiego brzmienia protoko³ów
wynika, ¿e w sposób uproszczony mo¿na za³o¿yæ spó³kê z o.o. o ka¿dym
przedmiocie dzia³alnoœci spó³ki (okreœlanego zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
w niemieckim prawie zasad¹ indywidualizacji i konkretyzacji przedmiotu
dzia³alnoœci), pod dowoln¹ firm¹ (oczywiœcie przy zachowaniu zasad
niemieckiego prawa firmowego) oraz o nieograniczonej, je¿eli chodzi
o maksymaln¹ granicê, wysokoœci kapita³u zak³adowego14. Wspólnicy
mog¹ wnieœæ do takiej spó³ki jedynie wk³ady pieniê¿ne i obj¹æ za nie po
jednym udziale o nierównej wartoœci nominalnej, przy czym w protokole
oznacza siê numer bie¿¹cy udzia³u15.

13 Nakaz wniesienia wk³adów na ca³y kapita³ zak³adowy przy za³o¿eniu spó³ki przy
u¿yciu protoko³ów wynika z przypisu nr 3 do obydwu protoko³ów w zw. z pkt 3 proto-
ko³ów. Dla wspólnika b¹dŸ wspólników spó³ki przedsiêbiorczej obowi¹zek wniesienia pe³nych
wk³adów na kapita³ zak³adowy nie bêdzie z regu³y stanowi³ wiêkszego utrudnienia, skoro
wysokoœæ kapita³u zak³adowego mo¿e przy tego rodzaju spó³ce z o.o. wynosiæ nawet
(i tylko) jeden euro.

14 Natomiast minimalna wysokoœæ kapita³u zak³adowego niemieckiej spó³ki z o.o.
wynosi zgodnie § 5 ust. 1 GmbHG nadal 25.000 euro, ustawodawca zrezygnowa³ bowiem
z obni¿enia jej do planowanych wstêpnie 10.000 euro. Zwi¹zane z zachowaniem dotych-
czasowej wysokoœci kapita³u zak³adowego niedogodnoœci dla osób chc¹cych prowadziæ
dzia³alnoœæ w formie spó³ki z o.o. zosta³y z³agodzone przez dopuszczenie w § 5a GmbHG
za³o¿enia spó³ki przedsiêbiorczej z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – Unternehmergesel-
lschaft (haftungsbeschränkt) o kapitale zak³adowym, który pocz¹tkowo mo¿e wynosiæ
nawet 1 euro.

15 Na przyk³ad gdy w trzyosobowej spó³ce wspólnik A obejmie udzia³ o wartoœci
nominalnej 5.000 euro, wspólnik B udzia³ o wartoœci 12.500 euro, a wspólnik C udzia³
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Stanowisko niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwoœci

Wed³ug oficjalnej informacji niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci z dnia 30 paŸdziernika 2008 r.16 protoko³y wzorcowe s³u¿yæ maj¹ do
dokonywania nieskomplikowanych i zestandaryzowanych za³o¿eñ spó³ek,
w których dopuszczalne s¹ jedynie wk³ady pieniê¿ne oraz ma³a liczba
wspólników (do trzech). Za³o¿enie niemieckiej spó³ki z o.o. zostaje
uproszczone przez to, ¿e w jednym protokole zawarte s¹ trzy wystêpuj¹ce
dotychczas oddzielnie dokumenty: umowa spó³ki, powo³anie cz³onka
zarz¹du oraz lista wspólników. Ponadto, przy wyborze formy tzw. spó³ki
przedsiêbiorczej z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – Unternehmergesel-
lschaft (haftungsbeschränkt)17 – wybór protoko³u wzorcowego wi¹zaæ
siê bêdzie z dodatkowymi, znacznymi oszczêdnoœciami za³o¿ycieli spó³ki.

Ocena protoko³ów wzorcowych w niemieckiej doktrynie i praktyce

Rozwi¹zanie przyjête przez ustawodawcê niemieckiego jest oceniane
w niemieckiej doktrynie i praktyce niejednolicie. Przede wszystkim zwraca
siê uwagê na kompromisowy charakter tego rozwi¹zania, bowiem insty-
tucja ustawowych wzorców umowy spó³ki z o.o. zosta³a ostatecznie
ukszta³towana w sposób mniej uproszczony ni¿ przewidywa³ to jeszcze
rz¹dowy projekt ustawy18.

o wartoœci 7.500 euro. Mo¿e siê oczywiœcie zdarzyæ, ¿e w spó³ce dwuosobowej dwóch
wspólników obejmie udzia³y o wartoœci 12.500 euro ka¿dy. W takim przypadku trudno
jednak mówiæ o równoœci udzia³ów w klasycznym rozumieniu tego s³owa, skoro wspólnicy
mog¹ posiadaæ tylko po jednym udziale. Na marginesie niejako nale¿y zwróciæ uwagê na
now¹ regulacjê § 3 ust. 1 nr 4 oraz § 5 ust. 2 i 3 GmbHG dotycz¹c¹ „klasycznej”, a wiêc
zak³adanej bez u¿ycia protoko³ów wzorcowych, niemieckiej spó³ki z o.o., zgodnie z któr¹
w przypadku posiadania przez wspólnika wiêkszej ni¿ jeden liczby udzia³ów wysokoœæ
poszczególnych posiadanych przez niego udzia³ów mo¿e byæ ró¿na. I tak np. w dwuoso-
bowej GmbH o kapitale zak³adowym w wysokoœci 25.000 euro wspólnik A mo¿e obj¹æ
4.000 udzia³ów o wartoœci nominalnej 1 euro ka¿dy i jeden udzia³ o wartoœci nominalnej
1.000 euro, a wspólnik B mo¿e obj¹æ 200 udzia³ów o wartoœci nominalnej 100 euro.

16 Broszura Schwerpunkte Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts, por. przyp. 10.
17 Uregulowana w § 5a GmbHG spó³ka przedsiêbiorcza z ograniczon¹ odpowiedzial-

noœci¹ zostanie omówiona w innym opracowaniu.
18 Entwurf eines Gesetzes zu Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung

von Missbräuchen (MoMiG) vom 23. Mai 2007 (Bundesrats-Drucksache Nr. 357/07 vom
25. Mai 2007), w skrócie: MoMiG-RegE.
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Krytyka rz¹dowego projektu ustawy

Zgodnie z rz¹dowym projektem umowa spó³ki mia³a byæ zawierana
przy u¿yciu wzorca umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie
poœwiadczonymi19. Wzorzec umowy spó³ki za³¹czony do projektu ustawy
przewidywa³ natomiast kolejne uproszczenie: w § 3 protoko³u reguluj¹-
cym przedmiot dzia³alnoœci spó³ki za³o¿yciele mieli mo¿liwoœæ wyboru,
poprzez zakreœlenie stosownego kó³ka, jednego z trzech przedmiotów
dzia³alnoœci: handlu towarami, produkcji towarów albo œwiadczenia us³ug.
Rezygnacja ze sporz¹dzenia wzorca umowy w formie aktu notarialnego
zosta³a przez rz¹d niemiecki uzasadniona stosownymi ¿¹daniami z krêgów
gospodarczych oraz w celu unikniêcia dodatkowego nak³adu czasu, pracy
i kosztów zwi¹zanych z za³o¿eniem spó³ki. Wymóg notarialnego poœwiad-
czenia podpisów wynikaæ mia³ natomiast z koniecznoœci identyfikacji
wspólników oraz zapewnienia transparencji struktury w³aœcicielskiej
w spó³ce z o.o., a tak¿e w celu zapobie¿enia praniu brudnych pieniêdzy20.

Rozwi¹zanie projektu spotka³o siê z krytyk¹ zarówno ze strony Rady
Federalnej (Bundesrat), jak i w doktrynie. W swoim stanowisku21 Rada
Federalna zakwestionowa³a generalnie instytucjê wzorcowej umowy spó³ki
z o.o., podkreœlaj¹c koniecznoœæ indywidualnego uzgadniania treœci umowy
spó³ki przy uwzglêdnieniu interesów wszystkich za³o¿ycieli, oraz zwróci³a
uwagê na okolicznoœæ, ¿e przy sporz¹dzaniu umowy w formie aktu
notarialnego osoba notariusza zapewnia kompetentn¹ i stosunkowo nie-
drog¹ poradê prawn¹. Szczególnej krytyce zosta³o poddane przyjête
w projekcie rozwi¹zanie dotycz¹ce oznaczania przedmiotu dzia³alnoœci
spó³ki we wzorcu umowy. Wybór pomiêdzy trzema, w sposób ogólni-
kowy okreœlonymi rodzajami dzia³alnoœci zosta³ oceniony przez Bundesrat
jako szkodz¹cy obrotowi gospodarczemu, poniewa¿ nie pozwala on ustaliæ
rzeczywistego przedmiotu dzia³alnoœci spó³ki22.

19 § 2 ust. 1a MoMiG-RegE mia³ nastêpuj¹c¹ treœæ: „Wird das in der Anlage 1 bestimmte
Muster verwendet, so genügt es, wenn der Gesellschaftsvertrag schriftlich abgefasst und
die Unterschriften der Gesellschafter öffentlich beglaubigt werden”. Notarialnie mia³y byæ
poœwiadczone podpisy wspólników-za³o¿ycieli.

20 MoMiG-RegE, s. 60-61.
21 Stellungnahme des Bundesrates vom 06.07.2007 (Bundesrats-Drucksache Nr. 357/

07, Beschluss vom 6. Juli 2007); w skrócie: Stellungnahme BRat.
22 Stellungnahme BRat, s. 2.
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Do krytyki tej przy³¹czy³y siê g³osy praktyki i doktryny. Wybitny
specjalista z zakresu prawa spó³ek – W. Goette – pe³ni¹cy zarazem funkcjê
Przewodnicz¹cego II Izby Cywilnej niemieckiego Trybuna³u Federalnego
(Bundesgerichtshof, BGH), w której rozpatrywane s¹ sprawy z zakresu
prawa spó³ek, podkreœli³, i¿ z punktu widzenia praktyki s¹dowej trudno
zrozumieæ, dlaczego niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwoœci przychy-
li³o siê do postulatów przedstawicieli organizacji gospodarczych i zrezy-
gnowa³o z udzia³u notariusza przy kszta³towaniu treœci umowy spó³ki.
Wed³ug sêdziego BGH ponad 95% za³o¿eñ spó³ek z o. o. dotyczy ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw, w których wspólnicy koniecznie potrzebuj¹
neutralnej porady prawnej, a udzia³ notariusza w czynnoœci za³o¿enia spó³ki
zapewnia prawid³owoœæ i bezpieczeñstwo tego procesu, pozwalaj¹c unikn¹æ
b³êdów i problemów, które w przysz³oœci bêd¹ musia³y zostaæ rozwi¹zane
w drodze kosztownych postêpowañ s¹dowych23. Natomiast zdaniem
notariusza H. Heckschena udzia³ notariusza przy sporz¹dzaniu umowy
spó³ki z o.o. w formie aktu notarialnego nie sprowadza siê wy³¹cznie do
stworzenia dokumentu o szczególnej mocy dowodowej, czy nawet do
udzielenia za³o¿ycielom porady prawnej dotycz¹cej nie tylko ich praw, ale
i ryzyk towarzysz¹cych za³o¿eniu spó³ki z o.o., ale odci¹¿a równie¿ s¹dy
rejestrowe, gdy¿ to w³aœnie notariusz w pierwszej kolejnoœci obowi¹zany
jest zapewniæ merytoryczn¹ prawid³owoœæ umowy spó³ki. Rezygnacja
przez ustawodawcê z formy aktu notarialnego dla umowy wzorcowej
zosta³a uznana przez przedstawiciela niemieckiego notariatu za wysoce
kontraproduktywn¹ do realizowanego obecnie przez ustawodawcê nie-
mieckiego procesu przyspieszenia postêpowania rejestrowego, maj¹cego
umo¿liwiæ docelowo rejestracjê spó³ki w ci¹gu kilku dni. To w³aœnie
bowiem na s¹dy rejestrowe zosta³by przerzucony obowi¹zek instruowa-
nia za³o¿ycieli pos³uguj¹cych siê uproszczonym wzorcem umowy o za-
sadach prawa firmowego i sprawdzania prawid³owoœci reprezentacji
podmiotów przy sporz¹dzaniu protoko³u. Brak wstêpnej kontroli doko-
nywanej przez notariusza przyczyni³by siê zatem do przed³u¿enia postê-
powania rejestrowego24.

23 W. G o e t t e, Einführung in das neue GmbH-Recht, München 2008, rozdz. 7, nb. 63.
24 H. H e c k s c h e n, Die GmbH-Reform – Wege und Irrwege, DStR 2007, s. 1443.
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Zast¹pienie formy aktu notarialnego form¹ podpisów notarialnie po-
œwiadczanych wywo³a³o te¿ powa¿ne w¹tpliwoœci natury prawno-do-
gmatycznej niektórych autorów, w tym autorytetu w nauce niemieckiego
prawa spó³ek, P. Ulmera. Podkreœlili oni, co mo¿e siê wydaæ szczególnie
ciekawe dla polskiego prawnika z prawno-porównawczego punktu wi-
dzenia, ¿e projekt rz¹dowy podnosi poœwiadczenie notarialne w rozumie-
niu § 129 BGB do rangi przes³anki wa¿noœci/skutecznoœci czynnoœci
prawnej, a taka instytucja obca jest prawu niemieckiemu25. Z ostr¹ krytyk¹
spotka³o siê równie¿ proponowane w projekcie rz¹dowym ustawy ogól-
nikowe okreœlanie przedmiotu dzia³alnoœci spó³ki. W literaturze stwierdzo-
no, ¿e takie rozwi¹zanie narusza³oby obowi¹zuj¹c¹ w niemieckim prawie
zasadê okreœlonoœci (konkretnoœci) przedmiotu dzia³alnoœci (Bestimmthe-
itserfordernisse)26.

Krytyka rozwi¹zania ostatecznie wprowadzonego do GmbHG

Kompromisowoœæ przyjêtego ostatecznie przez ustawodawcê rozwi¹-
zania wyra¿aj¹ca siê w rezygnacji z opisanego powy¿ej nadmiernego
uproszczenia protoko³ów wzorcowych w czêœci dotycz¹cej przedmiotu
dzia³alnoœci spó³ki oraz zachowanie wymogu sporz¹dzenia protoko³u
w formie aktu notarialnego nie os³abi³y jednak¿e krytyki tej uproszczonej
formy umowy spó³ki.

Przede wszystkim nie jest do koñca jasne, kto mo¿e byæ wspólnikiem
spó³ki z o.o. zak³adanej przy u¿yciu uproszczonego wzorca umowy spó³ki.
W samych protoko³ach, w punkcie 3, przy okreœleniu osób obejmuj¹cych

25 Por. P. U l m e r, Der Federstrich des Gesetzgebers und die Anforderungen der
Rechtsdogmatik, ZIP 2008, s. 46 i nast.; M. G e h r l e i n, Der aktuelle Stand des neuen
GmbH-Rechts, Der Konzern 2007, s. 775; H. H e c k s c h e n, Die GmbH-Reform…,
s. 1444. D.C. König i J. Bormann podkreœlaj¹ przy tym, ¿e poprzez notarialne poœwiad-
czenie podpisu notariusz potwierdza jedynie prawdziwoœæ podpisu osoby go sk³adaj¹cej,
nie poddaj¹c merytorycznej kontroli podpisywanego dokumentu. Dlatego te¿ autorzy
uznaj¹ za sprzeczne z samym celem normy § 129 BGB, aby wa¿noœæ (skutecznoœæ) umowy
spó³ki uzale¿niaæ od pe³ni¹cego jedynie funkcjê dowodow¹ notarialnego poœwiadczenia
podpisu. Por. D.C. K ö n i g, J. B o r m a n n, Die Reform des Rechts der Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, DNotZ 2008, nr 9, s. 655-656.

26 Por. E. W ä l z h o l z, Die Reform des GmbH-Rechts, MittBayNot 2008, nr 6,
s. 427.



86

Piotr Marcin Wiórek

kapita³ zak³adowy w spó³ce u¿yto sformu³owania „Pan/Pani”, natomiast
z przypisu 1 do protoko³u wynika, ¿e za³o¿ycielami mog¹ byæ równie¿
osoby prawne. Nale¿y przyj¹æ, ¿e za³o¿ycielami spó³ki z o.o. utworzonej
na podstawie protoko³u wzorcowego mog¹ byæ równie¿ handlowe spó³ki
osobowe i spó³ka partnerska wpisane do odpowiednich rejestrów (han-
dlowego i spó³ek partnerskich)27. W¹tpliwoœci budzi natomiast mo¿liwoœæ
wystêpowania w charakterze za³o¿yciela spó³ki z o.o. na podstawie
protoko³u wzorcowego tzw. zewnêtrznej spó³ki cywilnej z wieloma
wspólnikami, której czêœciowa podmiotowoœæ prawna zosta³a uznana
przez niemieckie orzecznictwo28. Przedstawiciele doktryny i praktyki nie
widz¹ równie¿ powodów, dla których ustawodawca przy protokole
wzorcowym dla spó³ki wieloosobowej zdecydowa³ siê ograniczyæ liczbê
za³o¿ycieli spó³ki do maksymalnie trzech osób. W tym miejscu rodzi siê
bowiem s³uszne pytanie, czy relacje miêdzy wspólnikami zaczynaj¹ byæ
na tyle skomplikowane, by pos³u¿yæ siê klasyczn¹ form¹ umowy po
przekroczeniu przez spó³kê liczby trzech wspólników. Zdaniem niektó-
rych autorów ten stan z³o¿onoœci powstaje ju¿ w sytuacji zak³adania
dwuosobowej spó³ki z o.o., w której to istotne bêdzie dok³adniejsze okreœlenie
relacji miêdzy wspólnikami. Potrzeby takiej nie ma natomiast przy jed-
noosobowej spó³ce z o.o.29

W doktrynie i praktyce niemieckiej szczególnie krytycznie oceniono
przydatnoœæ zastosowania protoko³u wzorcowego dla spó³ki wielooso-
bowej (do trzech wspólników). Wzorzec taki mo¿e bowiem nie sprostaæ
wystêpuj¹cej w takiej spó³ce grze interesów poszczególnych wspólników
i wynikaj¹cym z niej potrzebom udzia³owców, które w klasycznej umowie
spó³ki s¹ uwzglêdniane poprzez wprowadzenie do umowy poszczegól-
nych klauzul umownych. Te szczegó³owe postanowienia umieszczane

27 Por. H. W i c k e, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbH). Kommentar, München 2008, § 2, nb. 16. Odmiennie, wszelako na gruncie wstêpnej
wersji projektu H. H e c k s c h e n, Die GmbH-Reform…, s. 1444.

28 Por. W. B ö h r i n g e r, Das neue GmbH-Rechts in der Notarpraxis, BWNotZ 2008,
nr 4, s. 104. Natomiast nie budzi w¹tpliwoœci zdolnoœæ do bycia wspólnikiem zak³adanej
w sposób tradycyjny, a wiêc bez u¿ywania protoko³ów wzorcowych, spó³ki z o.o. przez
posiadaj¹c¹ zdolnoœæ prawn¹ spó³kê cywiln¹, por. M. L u t t e r, P. H o m m e l h o f f, GmbH-
Gesetz-Kommentar, wyd. 16, Köln 2004, § 2, nb. 8.

29 Por. A. M i r a s, Auswirkungen der geplanten GmbH-Reform nach dem MoMiG auf
die notarielle Praxis, BWNotZ 2007, nr 5-6, s. 101.
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w umowach spó³ki z o.o. zawieranych w formie „tradycyjnego” aktu
notarialnego dotycz¹ przede wszystkim winkulacji udzia³ów, zakazu
konkurencji, okreœlaj¹ regu³y rozliczenia ustêpuj¹cego wspólnika, przewi-
duj¹ przymusowe umorzenie udzia³ów czy te¿ wprowadzaj¹ katalog
czynnoœci z zakresu prowadzenia i reprezentacji spraw spó³ki, do których
podjêcia przez zarz¹dzaj¹cych (Geschäftsführer – odpowiednik cz³onków
zarz¹du polskiej sp. z o.o.) wymagana jest zgoda w³aœciwego organu30.
Przy za³o¿eniu niemieckiej spó³ki z o.o. przy u¿yciu uproszczonego protoko³u
nie mo¿na równie¿ powo³aæ wielu zarz¹dzaj¹cych (zarz¹du wieloosobo-
wego)31. Je¿eli wspólnicy chc¹, aby w spó³ce istnia³ zarz¹d wieloosobo-
wy, mog¹ podj¹æ stosown¹ uchwa³ê po zarejestrowaniu spó³ki. Przy
zarz¹dzie wieloosobowym jego cz³onkowie bêd¹ jednak¿e uprawnieni,
zgodnie z § 35 ust. 2 zd. 2 GmbHG, do reprezentacji ³¹cznej. Wprowa-
dzenie odmiennej regulacji i skorzystanie z dyspozytywnych w tym zakresie
przepisów GmbHG wymagaæ bêdzie natomiast uprzedniej zmiany umowy
spó³ki, dokonywanej w formie „tradycyjnego” aktu notarialnego32.

Powy¿szy przyk³ad wyraziœcie oddaje ograniczenia, jakie niesie ze
sob¹ wykorzystanie protoko³u wzorcowego do za³o¿enia niemieckiej spó³ki
z o.o. Scalenie w jednym dokumencie umowy spó³ki, listy wspólników
i oœwiadczenia o wyborze zarz¹dzaj¹cego nie rekompensuje, przynajmniej
przy spó³ce wieloosobowej, niedogodnoœci zwi¹zanych z wyborem for-
my wzorca ustawowego. Narzuca on bowiem za³o¿ycielom spó³ki sztyw-
ny gorset regulacyjny, ograniczaj¹cy siê do przedmiotowo istotnych
elementów umowy spó³ki z o.o. okreœlonych w § 3 GmbHG33. Za³o¿yciele
nie mog¹ ukszta³towaæ umowy spó³ki, dostosowuj¹c j¹ do swoich potrzeb.
Ponadto blankiet umowy mo¿e zostaæ wype³niony tylko w dopuszczonym
ustawowo zakresie i nie mo¿na wprowadziæ do niego dodatkowych
postanowieñ, czego wyraŸnie zakazuje § 2 ust. 1a, zd. 3 GmbHG. Poprzez
to ograniczenie dyspozytywna regulacja ustawy o spó³kach z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ staje siê dla za³o¿ycieli spó³ki z o.o. korzystaj¹cych

30 P. K i n d l e r, Grundzüge des neuen Kapitalgesellschaftsrechts – Das Gesetz zur
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG),
NJW 2008, nr 45, s. 3251. Por. te¿: W. B ö h r i n g e r, Das neue GmbH-Rechts…, s. 104;
A. M i r a s, Auswirkungen der geplanten…, s. 102.

31 W. B ö h r i n g e r, Das neue GmbH-Rechts…, s. 104.
32 Por. E. W ä l z h o l z, Die Reform…, s. 427.
33 Podobnie H. H e c k s c h e n, Die GmbH-Reform…, s. 1443.
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z protoko³u wzorcowego de facto prawem bezwzglêdnie obowi¹zuj¹-
cym34.

Je¿eli wspólnikom zale¿y zatem na dopasowaniu umowy spó³ki do ich
indywidualnych potrzeb, powinni oni od razu zrezygnowaæ z formy
protoko³u wzorcowego i wybraæ klasyczn¹ formê umowy spó³ki b¹dŸ
te¿ – po pierwotnym wyborze formy uproszczonego protoko³u – dokonaæ
stosownej zmiany w formie aktu notarialnego35. W obydwu jednak¿e
przypadkach nie znajd¹ wówczas zastosowania przewidziane w ustawie
o kosztach w postêpowaniu nieprocesowym z dnia 26.07.1957 r. (Gesetz
über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(Kostenordnung), w skrócie: KostO) udogodnienia zwi¹zane ze skorzy-
staniem z formy protoko³ów wzorcowych.

Maj¹ce stanowiæ zachêtê do skorzystania z formy protoko³u wzor-
cowego udogodnienie kosztowe wynika z § 41d KostO, zgodnie z którym
przepisów o minimalnej wartoœci przedmiotu czynnoœci prawnej, wyno-
sz¹cej przy sporz¹dzaniu umów spó³ek z o.o. 25.000 euro, stanowi¹cej
z kolei podstawê do obliczania taksy notarialnej, nie stosuje siê przy za³o¿eniu
spó³ki z o.o. przy u¿yciu protoko³u wzorcowego, jak i przy zmianie umowy
spó³ki, je¿eli nie wykraczaj¹ one poza ramy protoko³u wzorcowego36.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e przy zak³adaniu podstawowego typu spó³ki
z o.o. o wymaganym przez ustawê kapitale zak³adowym w wysokoœci
minimum 25.000 euro, a wiêc w sytuacji, w której wartoœæ kapita³u i tak
odpowiada okreœlonej powy¿ej minimalnej wartoœci przedmiotu czynno-
œci prawnej, udogodnienie kosztowe bêdzie zwi¹zane jedynie z po³¹cze-
niem w jednym dokumencie umowy spó³ki, listy wspólników i powo³ania
cz³onka zarz¹du. Wskutek takiego po³¹czenia nie bêd¹ pobierane odrêbne
op³aty za sporz¹dzenie listy wspólników, czy projektu uchwa³y o powo-

34 Por. J. Te b b e n, Die Reform der GmbH – das MoMiG in der notariellen Praxis,
RNotZ 2008, nr 10, s. 442.

35 Por. H. P r a e t o r i u s, Die GmbH-Reform – Eine Chance für Gründer?, BC 2008,
nr 11, s. 294.

36 Dos³owne brzmienie przepisu § 41d KostO jest nastêpuj¹ce: „Die in § 39 Abs. 4,
§ 41a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 Nr. 1, auch in Verbindung mit § 41c Abs. 1, bestimmten
Mindestwerte gelten nicht für die Gründung einer Gesellschaft gemäß § 2 Abs. 1a des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und, wenn von dem in
der Anlage zu dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung bestim-
mten Musterprotokoll nicht abgewichen wird, für Änderungen des Gesellschaftsvertrags.”
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³aniu cz³onka zarz¹du37. I tak dla przyk³adu, przy za³o¿eniu spó³ki wie-
loosobowej o minimalnym kapitale zak³adowym 25.000 euro op³ata
notarialna wyniesie 168 euro zarówno przy u¿yciu protoko³u wzorcowe-
go, jak i przy zastosowaniu klasycznej formy umowy. Je¿eli w drugim
wariancie dokonano wyboru cz³onka zarz¹du w umowie spó³ki, nie zostanie
pobrana od tego dodatkowa op³ata zgodnie z wyra¿on¹ w § 44 ust. 1
KostO zasad¹ to¿samoœci przedmiotu czynnoœci38, a jedynie kwota 13
euro za sporz¹dzenie listy wspólników przez notariusza39.

Udogodnienie kosztowe znajdzie zatem swój faktyczny wyraz przy
wyborze przez za³o¿ycieli podtypu spó³ki z o.o. w postaci tzw. spó³ki
przedsiêbiorczej z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (Unternehmergesell-
schaft haftungsbeschränkt), w skrócie UG, uregulowanej w § 5a GmbHG.
Poniewa¿ kapita³ zak³adowy tej¿e spó³ki mo¿e zostaæ ustalony nawet
w wysokoœci 1 euro, regulacja wspomnianego § 41d KostO stanie siê
praktycznie relewantna dla tego typu spó³ki. I tak, przy za³o¿eniu wie-
loosobowej spó³ki UG o kapitale zak³adowym w wysokoœci 1000 euro,
op³ata za sporz¹dzenie przez notariusza protoko³u wzorcowego wyniesie
20 euro, podczas gdy przy zastosowaniu „klasycznej” umowy wynio-
s³aby wspomniane 168 euro (z uwagi na obowi¹zuj¹c¹ w takim przypadku
minimaln¹ wartoœæ przedmiotu czynnoœci w wysokoœci 25.000 euro). Za
sporz¹dzenie przez notariusza dokumentu zg³oszenia spó³ki do rejestru
op³ata wyniesie 10 euro, je¿eli u¿yto protoko³u, podczas gdy przy wyborze
„tradycyjnej” formy umowy – 42 euro40.

Podsumowanie pogl¹dów niemieckiej doktryny i praktyki na
temat protoko³ów wzorcowych

Podsumowuj¹c ocenê nowo wprowadzonej do niemieckiego prawa
spó³ek z o.o. instytucji protoko³ów wzorcowych, nale¿y stwierdziæ, ¿e

37 Je¿eli natomiast powo³anie cz³onka zarz¹du nastêpuje w umowie spó³ki, równie¿
przy klasycznej formie umowy spó³ki nie jest pobierana od tej czynnoœci dodatkowa
op³ata, por. M. S i k o r a, R. R e g l e r, W. T i e d t k e, Die Auswirkungen des MoMiG auf
die Notarkosten, MittBayNot 2008, nr 6, s. 438 i 439.

38 Tam¿e, s. 439.
39 Tam¿e, s. 441.
40 Por. J. Te b b e n, Die Reform der GmbH…, s. 442.
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z uwagi na ograniczon¹ mo¿liwoœæ kszta³towania treœci umowy spó³ki
oraz zakaz wnoszenia aportów stanowi¹ one rozwi¹zanie ma³o atrakcyjne
dla wielu uczestników obrotu, którzy z regu³y bêd¹ preferowaæ wielo-
osobowe spó³ki z o.o., w których potrzeba indywidualnego uzgodnienia
poszczególnych postanowieñ umowy spó³ki i odpowiedniego ukszta³to-
wania praw i obowi¹zków wspólników wymagaæ bêdzie pos³u¿enia siê
klasyczn¹ form¹ umowy. Co wiêcej, przedstawiciele niemieckiego nota-
riatu podkreœlaj¹, ¿e przy spó³kach wieloosobowych notariusze powinni
odradzaæ wspólnikom pos³ugiwanie siê form¹ protoko³u41. Niektórzy z nich
id¹ w swej krytyce dalej i stwierdzaj¹, ¿e notariusz, który doradzi³by
za³o¿ycielom spó³ki wieloosobowej formê protoko³u, nara¿a siê z ca³¹
pewnoœci¹ na odpowiedzialnoœæ cywilnoprawn¹, poniewa¿ umowa spó³-
ki, w której brak jest chroni¹cych interesy poszczególnych wspólników
i s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu konfliktów klauzul dodatkowych, staæ siê
mo¿e w przysz³oœci Ÿród³em wielu sporów miêdzy wspólnikami42.

Dlatego te¿ protokó³ wzorcowy, poza ewentualnym udogodnieniem
kosztowym wynikaj¹cym z § 41d KostO, mo¿e sprawdziæ siê co najwy¿ej
przy tworzeniu jednoosobowych spó³ek-córek w strukturach grup spó³ek
(holdingowych)43.

Próba oceny niemieckiego rozwi¹zania protoko³ów wzorcowych
z punktu widzenia ich przydatnoœci w polskim prawie spó³ek

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu, a zawarta w wypowie-
dziach niemieckiej doktryny i praktyki krytyczna ocena wprowadzonej
wraz z reform¹ niemieckiego prawa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹ instytucji protoko³ów wzorcowych wydaje siê przemawiaæ sama
w sobie przeciwko przejêciu tego rozwi¹zania przez ustawodawcê pol-
skiego w formie dokonanej w Niemczech.

Zbyt du¿e uproszczenie protoko³ów wzorcowych, których treœæ –
zgodnie z za³¹cznikiem do ustawy – ma zmieœciæ siê na jednej stronie,
zawsze bêdzie okupione brakiem ich elastycznoœci i mo¿liwoœci dosto-
sowania regulacji umowy do rzeczywistych potrzeb stron zamierzaj¹cych

41 Por. E. W ä l z h o l z, Die Reform…, s. 427.
42 Por. H. H e c k s c h e n, Die GmbH-Reform…, s. 1444.
43 Tak równie¿ W. G o e t t e, Einführung…, rozdz. 7, nb. 64.
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za³o¿yæ spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Nie da siê te¿ na jednej
stronie formularza zawrzeæ danych wiêkszej liczby wspólników, a zakaz
wnoszenia aportów czyni ten sposób za³o¿enia spó³ki niedostêpnym dla
wielu potencjalnych wspólników. Dlatego te¿ krytyka przyjêtego w Niem-
czech rozwi¹zania uproszczonych wzorców umowy spó³ki z o.o. trafnie
zwraca uwagê na ich niedoskona³oœæ.

Maj¹c jednak na uwadze g³ówny cel przyœwiecaj¹cy ustawodawcy
niemieckiemu, jakim jest nie tylko przyspieszenie, ale i ogólne uproszcze-
nie procesu zak³adania spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, nie sposób
nie zauwa¿yæ, i¿ przynajmniej na p³aszczyŸnie formalnej, poprzez reali-
zacjê zasady – nazwijmy j¹ umownie – „jednej strony” (bo nawet nie
dwustronicowej kartki), zosta³ on osi¹gniêty.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e skorzystanie przez za³o¿ycieli spó³ki z uprosz-
czonego formularza wzorcowego zawieraj¹cego w istocie essentialia negotii
umowy spó³ki z o.o. nie bêdzie w istocie ró¿ni³o siê niczym od zawarcia
przez nich w treœci umowy spó³ki jedynie jej postanowieñ przedmiotowo
istotnych, dokonanego w ramach swobody kszta³towania treœci umowy
bêd¹cej wyrazem swobody umów. Wspólnicy mog¹ bowiem ukszta³to-
waæ umowê spó³ki w sposób tak okrojony równie¿ bez wprowadzenia
do ustawy instytucji protoko³ów wzorcowych.

Ograniczenie treœci umowy spó³ki z o.o. do jej postanowieñ przed-
miotowo istotnych oznacza, ¿e w pozosta³ym zakresie obowi¹zywaæ bêd¹
dyspozytywne przepisy ustawy.

Je¿eli uwzglêdni siê autonomiê woli stron w po³¹czeniu z obowi¹zy-
waniem dyspozytywnych przepisów ustawy, mo¿na bez trudu wyobraziæ
sobie, ¿e znajd¹ siê tacy za³o¿yciele, którzy zadowol¹ siê niejako na pocz¹tku
okrojon¹ wersj¹ umowy spó³ki.

To w³aœnie z myœl¹ o takich osobach ustawodawca niemiecki wpro-
wadzi³ „autoryzowany” przezeñ uproszczony wzorzec umowy spó³ki z o.o.,
a dziêki „autoryzacji” protoko³ów wzorcowych, poprzez umieszczenie ich
w za³¹czniku do ustawy, rozpowszechni³ go w mniejszym lub wiêkszym
zakresie.

Z punktu widzenia autonomii woli stron uproszczony wzorzec umowy
spó³ki z o.o. nie wydaje siê stanowiæ zagro¿enia dla takowej, wszelako
z jednym istotnym zastrze¿eniem: skoro ustawodawca stwarza oficjalnie
mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy formularzow¹ a standardow¹ form¹ umowy



92

Piotr Marcin Wiórek

spó³ki z o.o., przeciêtny za³o¿yciel powinien mieæ mo¿liwoœæ uzyskania
informacji, a najlepiej kompetentnej porady prawnej dotycz¹cej konse-
kwencji prawnych dokonania tego¿ wyboru. Ustawodawca niemiecki
zapewni³ tê mo¿liwoœæ na ostatnim etapie prac legislacyjnych, nadaj¹c
ustawie jej obecne brzmienie i pozostawiaj¹c wymóg formy aktu nota-
rialnego dla protoko³u wzorcowego, zapewniaj¹c przez to udzia³ i kontrolê
notariusza na etapie sporz¹dzania takiej, niezmiernie uproszczonej, umowy
spó³ki.

Tak samo doradzaj¹cy przysz³ym za³o¿ycielom spó³ki adwokat lub
radca prawny powinien zwróciæ przysz³ym wspólnikom uwagê na kon-
sekwencje, jakie wi¹¿¹ siê z wyborem uproszczonej formy umowy spó³ki
z o.o., polegaj¹ce przede wszystkim na bardzo ograniczonej mo¿liwoœci
zawarcia w niej postanowieñ fakultatywnych stanowi¹cych odstêpstwo
od dyspozytywnych przepisów ustawy.

Koñcz¹c rozwa¿ania na temat uproszczonych wzorców umowy spó³ki
z o.o., autor niniejszego opracowania celowo nie zamierza opowiedzieæ
siê stanowczo za lub przeciw wprowadzeniu instytucji protoko³ów
wzorcowych do polskiego prawa spó³ek. W artykule niniejszym zosta³a
jedynie opisana i zanalizowana na przyk³adzie niemieckiej ustawy o spó³-
kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ tendencja uatrakcyjnienia poszcze-
gólnych krajowych form organizacyjno-prawnych poprzez uproszczenie
– w omawianym przypadku – procesu zak³adania spó³ki z o.o.

Protoko³y wzorcowe posiadaj¹ z jednej strony szereg wad, opisanych
w niniejszym artykule, z drugiej strony, stwarzaj¹ one dodatkow¹, nawet
je¿eli uproszczon¹, formu³ê za³o¿enia spó³ki z o.o.

Niniejszy artyku³ ma raczej zaprosiæ do dyskusji, w tym w œrodowisku
notarialnym, na temat potrzeby wprowadzenia do regulacji polskiego prawa
spó³ek uproszczonych wzorców umowy spó³ki z o.o. W toku tej dyskusji,
m.in. na podstawie niniejszego opracowania, mog¹ zostaæ sformu³owane
propozycje odmiennego ni¿ w Niemczech ukszta³towania ustawowych
wzorców umowy spó³ki z o.o., pozwalaj¹ce – przynajmniej w czêœci –
na unikniêcie s³abych punktów regulacji niemieckiej.


